
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 8 lutego 2013 r. 
 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
 

(druk nr 298) 

 
 
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr 

89, poz. 555, z późn. zm.)  

 

Art. 49.  
§ 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało 

bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. 
§ 2. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, 

choćby nie miała osobowości prawnej. 
§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę 

wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. 
§ 3a.  W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

o których mowa w art. 218-221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu karnego, organy 
Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego, jeżeli w 
zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie 
postępowania. 

§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji 
państwowej, samorządowej lub społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej 
instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli państwowej, które 
w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie 
postępowania. 

 

Art. 305.  
§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do 

prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o 
wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. 

§ 2. (uchylony). 
§ 3 Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie 

wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie 
wydane przez Policję zatwierdza prokurator. 

§ 4. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub 
instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o 
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przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - 
z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach. 

 
Art. 306. 

[§ 1. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 przysługuje zażalenie na 
postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom - na postanowienie o jego 
umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.] 

<§ 1. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa i postanowienie o jego 
umorzeniu przysługuje zażalenie pokrzywdzonemu, instytucji wymienionej w art. 
305 § 4 oraz osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli w wyniku 
jej zawiadomienia wszczęto postępowanie karne lub odmówiono wszczęcia, a 
wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Na postanowienie o 
umorzeniu śledztwa zażalenie przysługuje również podejrzanemu. Uprawnionym 
do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.> 

§ 2. (uchylony). 
§ 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w 

ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może 
wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad 
organem, któremu złożono zawiadomienie. 

 


